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تكاليف البظاء والطرق وشبكات الطياه  مؤشر أسعار
 *وشبكات الطجاري في الضفة الغربية

 00/0000،آبخالل شهر 
 

مؤشر أسعار تكاليف البظاء للطباني  طفيف على ارتفاع
 السكظية

سجمت أسعار تكاليف البشاء لمسباني الدكشية في الزفة 
 .2.2 آبخالل شير % 0.0. ندبتوطفيفا   ارتفاعا  * الغربية

الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ .2.2 تسوزمقارنة بذير 
           مقارنة 000..3إلى تكاليف البشاء لمسباني الدكشية 

سشة األساس )خالل الذير الدابق  001..3بـ 
2.30=3..0) 

 

مجسوعــــة ســــجمت أســــعار  عمــــى مدــــتوع السجسوعــــات الر يدــــية،
مجسوعــــة ر أســــعاو ، %022. ارتفاعــــا  ندــــبتو اســــت جار السعــــدات

، في حـن  %0.0.ارتفاعا  طفيفا  ندبتو الخامات والسواد األولية 
خـــالل  اســـتقرارا   مجسوعـــة تكـــاليف وأعـــور العســـالســـجمت أســـعار 

 0مقارنة بالذير الدابق .2.2 آبشير 
 

مؤشر أسعار تكاليف البظاء للطباني غير طفيف على  ارتفاع
 السكظية

لدكشية في الزفة سجمت أسعار تكاليف البشاء لمسباني غنر ا
 .2.2 آبخالل شير % 0.2.ارتفاعا  طفيفا  ندبتو * الغربية

الرقم القياسي ألسعار  ارتفع، إذ .2.2 تسوزمقارنة بذير 
       مقارنة ..0..3تكاليف البشاء لمسباني غنر الدكشية إلى 

سشة األساس ) خالل الذير الدابق 0.2..3بـ 
2.30=3..0) 

 

مجسوعــــة ســــجمت أســــعار   يدــــية،عمــــى مدــــتوع السجسوعــــات الر 
مجسوعــــة ، وأســــعار %020.ارتفاعــــا  ندــــبتو  اســــت جار السعــــدات

، في حـن  %0.0.ارتفاعا  طفيفا  ندبتو الخامات والسواد األولية 
اســـتقرارا  خـــالل  مجسوعـــة تكـــاليف وأعـــور العســـالســـجمت أســـعار 

 0مقارنة بالذير الدابق .2.2شير آب 
 

يف البظاء لطباني مؤشر أسعار تكالطفيف على  انخفاض
 العظم

* سجمت أسعار تكاليف البشاء لسباني العظم في الزفة الغربية
مقارنة  .2.2 آبخالل شير  %..0. مقدارهطفيفا   انخفاضا  

الرقم القياسي ألسعار تكاليف  انخفض، إذ .2.2 تسوزبذير 
خالل  3.2010بـ  مقارنة 3.2001 إلىالبشاء لسباني العظم 

 (0..3=2.30األساس سشة ) الذير الدابق
 

مجسوعــــة ســــجمت أســــعار  عمــــى مدــــتوع السجسوعــــات الر يدــــية،
، بنشســا %0.1. مقــدارهانخفاضــا  طفيفــا  الخامــات والســواد األوليــة 

ارتفاعــــــا  ندــــــبتو  مجسوعــــــة اســــــت جار السعــــــداتســــــجمت أســــــعار 
مجسوعــــة تكــــاليف وأعــــور ، فــــي حــــن  ســــجمت أســــعار 020%.
 0قارنة بالذير الدابقم .2.2استقرارا  خالل شير آب  العسال

 

 الطرق  إنشاء تكاليف أسعار مؤشر ارتفاع
سجمت أسعار تكاليف إنذاء الظرق بأنواعيا السختمفة في 

 .2.2 آبخالل شير % 002. ارتفاعا  ندبتو* الزفة الغربية
الرقم القياسي العام  ارتفع، إذ .2.2 تسوزمقارنة بذير 

خالل  .3.000 بـ مقارنة 3.0022ألسعار تكاليف الظرق إلى 
 (0..3=0..2شير األساس كانون أول )الذير الدابق 

 

ارتفاعا  ندبتو  مجسوعة است جار السعداتسجمت أسعار 
 ارتفاعا  مجسوعة الخامات والسواد األولية أسعار ، و 30.0%
مجسوعة كل م  أسعار في حن  سجمت ، %000. ندبتو

 مجسوعة تكاليف تذغنل معدات وصيانةو  تكاليف وأعور العسال
 0مقارنة بالذير الدابق .2.2 آباستقرارا  خالل شير 

 

 شبكات الطياه  إنشاءتكاليف  ألسعار طؤشر العامال ارتفاع
سجل السؤشر العام ألسعار تكاليف إنذاء شبكات السياه في 

 .2.2 آبخالل شير  %030. ارتفاعا  ندبتو* الزفة الغربية
السؤشر العام ألسعار  ارتفعإذ  ،.2.2 سوزتمقارنة بذير 

 330000بـ  قارنةم 3300.2 إلىشبكات السياه  إنذاء تكاليف
شير األساس كانون ثاني ) خالل الذير الدابق

2.3.=3..). 
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 ارتفاعا  ندبتوالسياه، سجل الرقم القياسي  شبكاتعمى مدتوع 
        قارنةم 331000الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ 020%.

ير األساس كانون ثاني ش)خالل الذير الدابق  .33102 ـب
2.3.=3..0) 

 

انخفاضا  مقداره السياه، سجل الرقم القياسي خزانات عمى مدتوع 
        قارنةم 3.20.3الرقم القياسي إلى  انخفض، إذ 033%.

ير األساس كانون ثاني ش)خالل الذير الدابق  3.2030 ـب
2.3.=3..0) 

 

 شبكات الطجاري  إنشاءالعام ألسعار تكاليف الطؤشر  ارتفاع
سجمت أسعار تكاليف إنذاء شبكات السجاري في الزفة 

مقارنة  .2.2 آب خالل شير% 031. ارتفاعا  ندبتو* الغربية
 3.1000الرقم القياسي إلى  ارتفع، إذ .2.2 تسوزبذير 

شير األساس كانون )خالل الذير الدابق  .3.100 ـمقارنة ب
 (0..3=.2.3ثاني 

 

 

 :تظهيو
 وما تبعو م  تدابنر لمحد م  31 –عمى أثر انتذار وباء كوفند  .1

انتذاره، فقد تم استبدال عسمية عسع البيانات م  الجسع السنداني الى 
 0الجسع عبر الياتف

بيانات قظاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البشاء والظرق وتكاليف  .0
 0 شبكات السياه والسجاري غنر متوفرة

د االختالف في ندب التغنر لتكاليف السجسوعات الر يدية في يعو  .3
كل م  الرقم القياسي إلنذاء السباني أو الظرق أو شبكات السياه أو 

 0شبكات السجاري إلى االختالف في تكوي  تمك السجسوعات
 : مالحظة

البيانات ال تذسل ذلك الجزء م  محافظة القدس والذي ضسو االحتالل *
 16910عشوة بعند احتاللو لمزفة الغربية عام  اإلسرا نمي إليو

 
 :لطزيد من الطعلهمات يرجى االتصال

 الجهاز الطركزي لإلحصاء الفلسطيظي
 .فلسطين –، رام هللا 7461.  ب.ص
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